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RESUMO 

 

Horácio é o gestor responsável pela comunicação do principal órgão de abastecimento de 

água do estado de São Paulo. Ele precisa decidir se assina um contrato emergencial com uma 

agência de publicidade para colocar uma grande campanha no ar. A campanha publicitária 

visava conscientizar a população sobre a falta de água nos reservatórios de abastecimento do 

estado e a necessidade de todos economizarem água. Em decorrência de problemas no 

processo licitatório o órgão ficara sem contrato com agências de publicidade. Enquanto a 

campanha não ia ao ar, a seca ia piorando e as pessoas seguiam usando (e desperdiçando) 

água diariamente. Era preciso colocar a campanha no ar o quanto antes. Porém, assinar um 

contrato emergencial representava um enorme risco para ele. E este risco envolvia toda sua 

família, uma vez que neste caso ele responderia pela decisão como pessoa física, sem apoio 

dos órgãos de defesa do próprio governo.  

 

Palavras-chave: Comunicação Pública, Crise Hídrica, Contrato Emergencial, Gestão de 

Políticas Públicas  

 



ABSTRACT 

 

Horácio is the manager responsible for the communication of the main water supply agency 

of the state of São Paulo. He has to sign an emergency contract with an advertising agency to 

run a major campaign. The campaign aimed to raise public awareness of the lack of water in 

the state's reservoir and the necessity for saving water. Because of problems in the bidding 

process they were without any contract with advertising agencies. While the campaign was 

not runnig, the drought was getting worse and people continuing to use and waste water as 

usual. It was necessary to launch the campaign as soon as possible. But, there was a problem. 

Signing an emergency contract would represent a major risk to him and his entire family; 

since he would be responsible for the decision as an individual without legal support from the 

government. 

  

Keyword: Emergencies Contract, Public Communication, Water Crisis, Public Policy 

Management 
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O CASO 

INTRODUÇÃO 

 

Como sempre fazia Horácio acordou cedo, tomou um banho mais rápido do que de costume e 

vestiu a roupa do trabalho. Pendurou a toalha no varal da sua estreita lavanderia e foi passar o 

café. Enquanto aguardava a água ferver, colocou a mesa, sem esquecer a xícara favorita da 

sua filha Priscila, de apenas 6 anos. Engoliu seu café sem açúcar e logo chamou o Uber. 

Estava com pressa. Gestor de comunicação do órgão responsável pelo abastecimento de água 

no estado de São Paulo há 8 anos, naquela semana ele precisava decidir se assinava ou não 

um contrato emergencial com uma agência de publicidade. 

 

1.1 A CRISE HÍDRICA PAULISTA 

 

Horácio trabalhava no governo há muitos anos, tinha bastante experiência, mas nunca tinha 

enfrentado uma situação como aquela. São Paulo passava pela maior seca da sua história: no 

verão de 2013-2014, havia chovido 70% abaixo da média na região do Sistema Cantareira, o 

principal sistema de abastecimento de água do estado, responsável por fornecer água para 

cerca de 9 milhões de pessoas. Para piorar a situação, a estiagem naquele ano viera associada 

a temperaturas médias muito elevadas, as mais altas registradas nos últimos 70 anos no 

estado. Segundo a Sabesp, aquela era a pior seca desde que as medições dos institutos de 

meteorologia haviam começado, há 84 anos. 

 

A saúde da população já estava sendo impactada. O tempo seco provocava irritação nos olhos, 

nariz e garganta seca, mal-estar e dor de cabeça na população em geral. Mas era ainda pior 

para as pessoas portadoras de doenças crônicas, como asma, enfisema pulmonar e bronquite. 

Entre as crianças, a situação também estava crítica: elas lotavam os ambulatórios infantis dos 

hospitais com crises respiratórias. O Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), órgão 

ligado à Secretaria Estadual de Saúde, alertava para o fato de que a diminuição da pressão, a 

intermitência do abastecimento, o consumo do volume morto das represas e o uso da água de 

poços e caminhões-pipa, cuja qualidade não era sempre fiscalizada conforme a lei, poderiam 

comprometer a qualidade da água e promover o surgimento de surtos de diarreia e outras 

doenças transmissíveis pela água. 
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Era preciso pedir à população que economizasse água. A população estava mal informada e 

mal acostumada. Não tinha ideia da gravidade da situação e há tempos usava agua de forma 

pouco racional. Isso agravava a crise. O estado vivia um aumento exponencial na demanda de 

água. A falta de consciência era geral, em todas as regiões, em todos os bairros e por todas as 

idades. Aonde havia água, havia desperdício dela. Segundo a ONU (Organização das Nações 

Unidas), o uso de 110 litros de água por dia era suficiente para atender as necessidades 

básicas de higiene e consumo de uma pessoa. Porém, em média, cada brasileiro usava 185 

litros/dia de água, ou seja, 68% a mais que o recomendado. Essa relação de consumo variava 

em cada estado. Em São Paulo a média era de 188 litros/dia de água. 

 

1.2 O DESAFIO DE COLOCAR A CAMPANHA NA RUA 

 

Uma campanha de conscientização havia sido criada e aprovada pela diretoria do órgão. 

Porém, antes que ela fosse ao ar, o prazo do contrato vigente com a agência acabara e um 

contratempo no processo licitatório para contratação das novas agências de publicidade 

impedira que ele chegasse ao fim no prazo previsto. A agência que havia ficado em quarto 

lugar no tramite, não aceitara o resultado da licitação e havia entrado com um mandado de 

segurança contra a que tinha ficado em terceiro lugar. O juiz responsável havia então 

suspendido a licitação. Desde então o impasse estava colocado.  

 

Horácio pensava que a solução seria assinar um contrato emergencial. Foi então procurar a 

dra. Renata Lenovo, chefe da Consultoria Jurídica. Com seu tailleur elegante e o cabelo 

penteado sempre de forma impecável, dra. Renata mantinha horários britânicos. Chegava 

cedo e todos os dias às 13:00 saia para almoçar.  Por isso a conversa foi mais rápida do que 

ele gostaria, mas dra. Renata foi enfática. “Prezado Horácio, com todo respeito, entendo sua 

preocupação, mas não concordo que seja o caso de assinar um contrato emergencial. A 

publicidade não é uma atividade essencial, não impacta diretamente a vida das pessoas. O 

senhor pode aguardar o desenrolar desse caso na justiça e quando o Juiz der o veredicto final, 

você assina o contrato de publicidade. ”  

 

E seguiu sua argumentação com ares de preocupação: “A maioria dos contratos emergenciais 

são encaminhados para os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, que fazem muitos 

questionamentos. Não há outra maneira de você contornar esse problema? Esta é mesma 

única opção possível? Ela é mesmo necessária e tão urgente? Não haverá prejuízo para a 
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administração pública? ” E concluiu dizendo com uma honestidade aguçada “Para piorar a 

situação, na área de publicidade os questionamentos são ainda maiores. Tenha certeza que, se 

assinar um contrato emergencial hoje, no futuro o senhor terá que contratar um advogado para 

se defender. E, caso perca a causa, o senhor poderá ter os seus bens pessoais penhorados. Por 

acaso senhor tem casa própria? ”. Horácio saiu da conversa apavorado. Sabia que os órgãos de 

controle estavam cada vez mais rigorosos nas suas avaliações e conhecia casos de 

profissionais que haviam perdido muitos recursos (e muitas noites de sono) tentando defender 

suas decisões. A opinião pública também era, em geral, muito crítica à atuação do gestor 

público e, em particular, às atividades de publicidade. 

 

Apesar disso, alguns colegas do departamento insistiam em dizer que não havia problema 

algum na assinatura de um contrato emergencial, pois esta modalidade de contratação estava 

prevista em lei. E mais, diziam que era responsabilidade do Horário tomar alguma atitude, 

pois a situação estava mesmo caótica. Só se falava nisso em casa, nas ruas e nos jornais. 

Horácio refletia dia e noite e tentava entender como podiam ter chegado naquela situação.  

 

De acordo com um grupo de especialistas, as causas da crise iam desde a diminuição das 

chuvas até o desmatamento, à ocupação desenfreada dos mananciais e à falta de planejamento 

do governo do estado. Outros acusavam o governo federal, por meio da Agência Nacional de 

Águas (ANA), que é o órgão responsável pela implementação e gerenciamento de todos os 

recursos hídricos do Brasil. Para este grupo, a agência não recomendou de forma adequada e 

clara que São Paulo e outros estados diminuíssem o consumo de água e tampouco exigiu da 

Sabesp uma postura mais firme contra a crise hídrica. Argumentos de ambos os lados 

pareciam fazer sentido, mas esta reflexão não estava ajudando. Não importava saber “de quem 

era a culpa”. A situação era grave e quanto a isso não havia dúvidas: era preciso fazer alguma 

coisa, urgentemente. 

 

Horácio foi almoçar. Como o restaurante era próximo à Secretaria, resolver ir a pé. Se irritou 

quando os sapatos ficaram encharcados pela água que corria na calçada de uma das casas a 

apenas dois quarteirões do seu destino final. A moça que limpava as calçadas com uma 

vassoura e um esguicho, não vira Horácio virando a esquina e prontamente largou as 

ferramentas de trabalho no chão pedindo desculpas e oferecendo-se para ajudá-lo a secar os 

sapatos. Ele recusou. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_de_%C3%81guas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_de_%C3%81guas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sabesp
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1.3 A NECESSIDADE DE UMA DECISÃO 

 

No dia seguinte saiu o parecer da Consultoria Jurídica. O documento fazia muitas 

ponderações à assinatura de um contrato emergencial, mas deixava a decisão final a cargo do 

gestor responsável. Horácio ficou tenso: essa era a pior resposta possível. Com aquele 

parecer, uma vez que a Consultoria Jurídica não tinha feito nenhuma defesa da assinatura do 

documento, a Procuradoria do Estado não o auxiliaria. A responsabilidade pela defesa, diante 

de qualquer questionamento do Tribunal de Contas seria inteiramente sua, como pessoa física. 

O valor do contrato era alto, aproximadamente R$20 milhões. Ou ele aguardava o desenrolar 

do processo na justiça sem saber quanto tempo isso ia durar, ou ele tomava uma atitude e 

assinava o contrato emergencial colocando em risco muito mais do que um simples emprego. 

As consequências atingiram seus bens e consequentemente toda sua família. 

 

Sem se importar com as angustias de Horácio mais uma vez o telefone tocou e do outro lado a 

mesma voz de sempre: o assessor do Governador, por meio da sua Secretaria de 

Comunicação, reiterava a preocupação com a situação e perguntava até quando aquele 

impasse ficaria sem solução.  Aquela pressão estava deixando Horário realmente incomodado. 

Mas não era só a pressão externa que o afligia, ele realmente estava preocupado com os 

números que o relatório apresentava. A previsão do tempo não era nada animadora e era 

quarta-feira quando o Cantareira atingiu o nível mais baixo da sua história. Horário tinha até 

sexta para definir o que fazer. Decidiu ir para casa, no caminho, porém fez uma pequena 

parada na farmácia para comprar o nebulizador da sua filha Priscila.  

 

Tabela 1: Chuvas sobre os sistemas de abastecimento de São Paulo entre 2013 e 2015 

 
Fonte: Matéria do site Word Observer by Claudia e Vicente de 02 de nov de 20151 
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Tabela 2: Volumes dos sistemas de abastecimento de São Paulo entre outubro de 2012 e outubro de 2015 

 
Fonte: Matéria do site Word Observer by Claudia e Vicente de 02 de nov de 20151 

 

 

Tabela 3: Volume dos sistemas de Abastecimento de São Paulo 

 
Fonte: Matéria do site Word Observer by Claudia e Vicente de 02 de nov de 20151 

 

 

 

 

 

 

 
1 Disponível em <https://vicentemanera.com/2015/11/02/sao-paulo-atacama-a-verdade-sobre-a-seca-em-sao-

paulo/>. Acesso 20 de out. de 2019 

https://vicentemanera.com/2015/11/02/sao-paulo-atacama-a-verdade-sobre-a-seca-em-sao-paulo/
https://vicentemanera.com/2015/11/02/sao-paulo-atacama-a-verdade-sobre-a-seca-em-sao-paulo/
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NOTAS DE ENSINO 

 

CRISE HÍDRICA EM SÃO PAULO: PRESSÃO SOBRE O GESTOR PÚBLICO 

 

1) Sinopse do caso 

O caso trata do dilema de um gestor público que precisava decidir sobre a assinatura de um 

contrato emergencial com uma agência de publicidade para colocar uma grande campanha 

publicitária no ar.  

 

A campanha visava conscientizar a população sobre a falta de água nos reservatórios de 

abastecimento do estado e a necessidade de todos economizarem água. Em decorrência de 

problemas no processo licitatório o órgão ficara sem contrato com agências de publicidade. 

Enquanto a campanha não ia ao ar, a seca ia piorando e as pessoas seguiam usando (e 

desperdiçando) água diariamente. A situação era grave. 

 

Porém, assinar o contrato emergencial representaria um enorme risco para o ele e toda sua 

família, uma vez que ele responderia pela decisão como pessoa física, sem apoio dos órgãos 

de defesa do próprio governo.  

 

2) Propósito de ensino e aplicabilidade 

 

O caso pode ser usado para discussão e aprendizado referente à: 

 

Ciclo de políticas públicas 

O caso apresentado dialoga com diversos aspectos do ciclo de políticas públicas, mas um 

ponto vale atenção especial: o planejamento como elemento chave no sucesso da 

implementação de políticas públicas.  

 

Na administração pública, os processos de compra (tanto de produtos como de serviços) são 

demorados. É preciso respeitar os trâmites previstos na legislação e isso leva tempo. Por isso, 

o gestor público precisa planejar suas ações com bastante antecedência e considerar possíveis 

contratempos. No caso em questão é interessante notar que a necessidade de um planejamento 

feito com bastante antecedência está presente tanto no que se refere às obras estruturantes do 
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sistema de abastecimento do estado, como na renovação do contrato de publicidade do 

referido órgão.   

 

O papel dos órgãos de controle na gestão pública 

Outra questão a ser discutida neste caso é o fenômeno do “apagão das canetas”, nome dado ao 

receio do gestor público de tomar decisões que depois podem prejudicá-lo por avaliação de 

algum órgão de controle.  

 

Como explicitado por Neto e Freitas (2018), “o desamparo normativo desse agente público 

produz externalidades negativas para além dos atos praticados pelos agentes corruptos. Causa 

a paralisia da administração pública. Ninguém decide mais nada.”  

 

Com base no caso apresentado, é possível desenvolver uma discussão interessante sobre o 

papel dos órgãos de controle, sua atuação, os limites deste trabalho e como este “receio” do 

gestor público impacta e inibe avanços na administração pública. Neto e Freitas (2018) 

descrevem de maneira didática o que acontece com o administrador “honesto e responsável” 

frente a uma situação que lhe obrigue a tomar uma decisão diversa, um pouco diferente dos 

padrões tradicionais da gestão. “A lógica de autodefesa é a seguinte: se a inércia, quando 

muito, pode lhe importar uma sanção funcional, enquanto a ação pode lhe importar na sua 

responsabilização patrimonial, o melhor é não fazer nada. O problema é que a legítima defesa 

do gestor público leva, no final do processo, à inação do Estado, com violação reflexa aos 

demais fundamentos.”  

 

A importância da Comunicação Pública 

No caso apresentado está presente a todo momento a questão da comunicação pública. Como 

podemos observar na fala de um dos personagens, a publicidade não é considerada “atividade 

essencial” e por isso, a assinatura de um contrato emergencial com este objeto, “seria ainda 

mais suscetível a questionamentos dos órgãos de controle”.  

 

Ocorre que neste caso, um grande esforço de comunicação, regular, perene, de longo prazo 

poderia ter evitado que a situação chegasse ao ponto que chegou. 

 

Essa situação ocorre não apenas quando tratamos de economia de água, mas uma série de 

outros comportamentos desejáveis da população, como amamentar seu filho, usar 
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preservativo, usar cinto de segurança, não dirigir depois de beber entre outros. Em todos esses 

casos, a comunicação, incluindo a publicidade, tem um papel central no sucesso da política 

pública e muitas vezes não recebe a devida atenção.  

 

É preciso ampliar o debate sobre esta ferramenta tão importante e seu papel no ciclo de 

implementação de políticas públicas. Como publicitária e autora deste caso, faço votos que a 

comunicação pública (publicitária ou não) seja objeto de maior acompanhamento e reflexão 

sobre sua missão e objetivos, no próprio poder executivo, e também no legislativo, na 

sociedade civil, na academia etc. Só assim poderemos avançar no que diz respeito ao seu 

planejamento, conteúdo, estratégias de mídia e etc. Há uma lacuna a ser trabalhada nessa área. 

 

3) Objetivo de ensino 

 

Espera-se que o estudante, ao ler e discutir o estudo de caso expanda seus conhecimentos 

sobre os desafios da tomada de decisão de um gestor público no dia a dia, compreenda e 

familiarize-se com o termo “apagão das canetas”, além de fortalecer sua consciência sobre a 

necessidade de um planejamento de longo prazo para as diferentes frentes de trabalho com as 

quais atua.  

 

Além disso, espera-se que o estudante amplie seu olhar sobre o papel estratégico da 

comunicação na administração pública e na implementação de determinadas políticas, 

principalmente aquelas que dependem de uma mudança no comportamento do cidadão. 

 

4) Questões de ensino sugeridas 

 

a) É possível identificar falhas na implementação das políticas públicas no caso 

apresentado? Quais? Quem são os responsáveis? O que poderia ter sido feito de 

diferente? 

 

b) Uma vez que a situação chegou no limite, não há como escapar: Horácio precisa 

tomar uma decisão. Que modelos de tomada de decisão existem? Como conduzir 

esse processo com profissionalismo e a maior segurança possível? Como organizar 

os prós e contras de cada uma das opções?  
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c) Sobre a relação dos órgãos de controle com os gestores públicos. Como os órgão 

de controle impactam o dia a dia da administração pública? O que significa o 

termo “apagão das canetas”? Como equilibrar o importante trabalho anti-corrupção 

com a necessidade do gestor público sentir-se seguro para tomar decisões?  

 

d) Horácio não pensa em procurar soluções alternativas. Para ele é tudo ou nada. De 

fato, nenhuma outra ação de comunicação seria tão eficiente como uma grande 

campanha publicitária nos veículos tradicionais de mídia (TV, Rádio, Internet e 

Mobiliário urbano). Mas é possível fazer uma reflexão sobre soluções alternativas 

de comunicação. Posts criativos nas RedesSociais tentem a ter divulgação orgânica 

na internet, eventos com apoio de artistas famosos geram notícia na imprensa, a 

própria “conta” da Sabesp é um excelente canal de comunicação com o cidadão. 

Enfim, que outras soluções podem ser criadas para ajudar na solução deste caso? 

 

e) As ações de comunicação, em geral são vistas apenas como ações “secundárias”, 

complementares. Mas em muitos casos deveriam fazer parte do planejamento 

estratégico da implementação de uma política pública. Em que outras situações 

que envolvem desafios públicos complexos nós podemos identificar essa 

centralidade da comunicação pública? Existem exemplos bem sucedidos desta 

atuação governamental em algum episódio recente (nacional ou internaional)? / E 

exemplos mal sucedidos? O que poderia ser feito de diferente nesses casos?  

 

5)  Roteiro para discussão:  

 

Primeira parte  

O receio dos gestores públicos de tomar uma decisão que pode ser um dia questionada pelos 

órgãos de controle é um problema pouco conhecido pela população em geral. Só quando 

ingressamos na administração pública nos deparamos com essas questões e entendemos como 

ela está presente em pequenas, médias e grandes decisões por mais cotidiano que isso possa 

parecer. Assim, seria interessante iniciar a aula trabalhando este item. Para isso, a sugestão é 

identificar se na classe há alunos que trabalham ou já trabalharam na administração pública e 

tem casos desta natureza para relatar. Enquanto esses alunos conversam sobre seus casos com 

o professor (para avaliar a adequação e possibilidade de revelação do caso para a classe), os 

demais alunos leem notícias de jornal e revista atuais – previamente selecionadas pelo 
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professor - que abordam situações semelhantes. Depois de todos lerem as matérias 

selecionadas, os alunos que tem experiência podem relatar os seus casos para toda a classe.  

 

Tendo lido algumas notícias e ouvido relatos de colegas próximos, todos os alunos (mesmo os 

que não trabalham diretamente na administração pública) poderão entender o termo “apagão 

das canetas” e se sensibilizar para o desafio que ele representa. 

 

Segunda parte 

Todos os alunos devem ler o caso individualmente e ao final, de forma coletiva, fazer uma 

breve rodada de perguntas e respostas para garantir que todos entenderam bem o caso, a 

cronologia dos fatos e o dilema de Horácio. 

 

Terceira parte 

Os alunos devem se dividir em dois grupos: um que vai defender que o Horácio assine o 

contrato e outro que vai defender que ele não assine. O intuito é desenvolver o maior número 

possível de argumentos para os dois lados e assim mostrar como muitas vezes é complexo o 

processo decisório de um gestor público.  

 

Para estimular o debate e direcionar a reflexão e o desenvolvimento dos argumentos, a 

sugestão é que o professor incorpore o personagem principal: Horácio. Confuso, nervoso e 

ansioso para tomar uma decisão Horácio faz perguntas a todo momento para os dois grupos de 

colegas e demonstra sua insegurança com os argumentos apresentados, apresentando contra-

argumentos e pedindo mais informações.  

 

Nesta dinâmica é possível provocar uma reflexão sobre todos os assuntos propostos no caso: a 

necessidade do planejamento de longo prazo na administração pública, a relação dos órgãos 

de controle com o gestor público, a importância da comunicação pública permanente e 

transparente com o cidadão e a centralidade da comunicação em alguns desafios públicos que 

envolvem a mudança de comportamento da população. 

 

Conclusão 

No final da aula é interessante pedir que cada aluno descreva de maneira objetiva 2 ou 3 

argumentos a favor a assinatura do contrato e 2 ou 3 argumentos contra. Sem ser obrigado a 
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se posicionar o importante é o aluno demostrar que compreendeu os principais prós e contras 

de cada decisão.  

 

6) Comentários finais 

 

O que aconteceu no caso real? 

 

O gestor responsável foi em frente, assinou um contrato emergencial e colocou a campanha 

no ar. Como previsto, no ano seguinte foi questionado pelo Tribunal de Contas. No momento 

de elaboração deste documento o gestor respondia ao processo no qual o TC questiona a real 

necessidade (ou urgência) da campanha, a escolha da agência de publicidade e o valor do 

contrato. Apesar do incomodo, como o gestor tinha formação em direito, seguia fazendo sua 

defesa. 

 

7) Sugestão de bibliografia 

 

REGO, Milton. O apagão das canetas. Blog do Milton Rego, 2018. Disponível em: 

<http://blogdomiltonrego.com.br/o-apagao-das-canetas/>. Acesso em: 19 de out. de 2019 

 

CONFLITO entre órgãos é entrave para investir, analisam especialistas. O GLOBO, 2018. 

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/conflito-entre-orgaos-entrave-para-

investir-analisam-especialistas-22941776>. Acesso em: 02 de ago. de 2018 

 

NETO, F. A. M.; FREITAS, R. V. O artigo 28 da nova LINDB: um regime jurídico para o 

administrador honesto. Consultor Jurídico, 2018. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindb-regime-juridico-administrador-

honesto>. Acesso em: 19 de out. de 2019 

 

BARIFOUSE, Rafael. Maior crise hídrica de São Paulo expõe lentidão do governo e sistema 

frágil. BBC News | Brasil, 2014. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/03/140321_seca_saopaulo_rb>. Acesso em: 

19 de out. de 2019 

 

http://blogdomiltonrego.com.br/o-apagao-das-canetas/
https://oglobo.globo.com/economia/conflito-entre-orgaos-entrave-para-investir-analisam-especialistas-22941776
https://oglobo.globo.com/economia/conflito-entre-orgaos-entrave-para-investir-analisam-especialistas-22941776
https://www.conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindb-regime-juridico-administrador-honesto
https://www.conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindb-regime-juridico-administrador-honesto
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/03/140321_seca_saopaulo_rb


17 

HASWANI, Mariângela Furlan. Comunicação Governamental: em busca de um alicerce 

teórico para a realidade brasileira. Organicom, ano 3, n. 4, 2006 

 

COSTA, João Roberto Vieira da. Comunicação de interesse público: Ideias que movem 

pessoas e fazem um mundo melhor, São Paulo: Jaboticaba, 2006 

 

MAINIERI, Tiago e RIBEIRO  Eva Márcia  Arantes Ostrosky: A comunicação pública como 

processo para o exercício da cidadania: o papel das mídias sociais na sociedade democrática. 

Organicom, v. 8, n. 14, 2011 


	BARIFOUSE, Rafael. Maior crise hídrica de São Paulo expõe lentidão do governo e sistema frágil. BBC News | Brasil, 2014. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/03/140321_seca_saopaulo_rb>. Acesso em: 19 de out. de 2019

